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Maj c za patrona Jana Chrzciciela W adys awa niadeckiego, wybitnego polskiego astronoma, matematyka,
filozofa, geografa i pedagoga, XXX Liceum Ogólnokszta

ce w swojej dzia alno ci statutowej w zakresie

dydaktyki i wychowania kierowa si b dzie uniwersalnymi zasadami etyki oraz urzeczywistnia warto ci zawarte
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Cz owieka, Mi dzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, rozwija
odpowiedzialno ci, mi

u m odzie y poczucie

ci Ojczyzny, poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym

otwarciu si na warto ci kultur Europy i wiata, wiadomo

warto ci nauki, ch

poznawania swojej miejscowo ci,

regionu, Polski, Europy i wiata, a tak e przygotowywa j do dojrza ego ycia w oparciu o zasady solidarno ci,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwo ci i wolno ci.
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Rozdzia 1
SZKO A

§ 1.
Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bli szego okre lenia o:
1)

Szkole – nale y przez to rozumie XXX Liceum Ogólnokszta

ce im. Jana niadeckiego w Warszawie;

2)

Dyrektorze – nale y przez to rozumie dyrektora XXX Liceum Ogólnokszta

cego im. Jana niadeckiego w

Warszawie;
3)

Radzie Pedagogicznej – nale y przez to rozumie rad pedagogiczn XXX Liceum Ogólnokszta

cego im.

Jana niadeckiego w Warszawie;
4)

Radzie Rodziców – nale y przez to rozumie rad rodziców XXX Liceum Ogólnokszta

cego im. Jana

niadeckiego w Warszawie;
5)

6)

Samorz dzie

Uczniowskim

–

nale y

przez

to

rozumie

Ogólnokszta

cego im. Jana niadeckiego w Warszawie;

samorz d

uczniowski

Wicedyrektorze – nale y przez to rozumie wicedyrektora XXX Liceum Ogólnokszta

XXX

Liceum

cego im. Jana

niadeckiego w Warszawie;
7)

Nauczycielu – nale y przez to rozumie nauczyciela XXX Liceum Ogólnokszta

cego im. Jana niadeckiego

w Warszawie;
8)

Bibliotekarzu – nale y przez to rozumie nauczyciela – bibliotekarza XXX Liceum Ogólnokszta

cego im.

Jana niadeckiego w Warszawie;
9)

Pedagogu – nale y przez to rozumie nauczyciela pedagoga XXX Liceum Ogólnokszta

cego im. Jana

niadeckiego w Warszawie;
10) Wychowawcy – nale y przez to rozumie nauczyciela wychowawc XXX Liceum Ogólnokszta

cego im.

Jana niadeckiego w Warszawie;
11) Uczniu – nale y przez to rozumie ucznia XXX Liceum Ogólnokszta

cego im. Jana

niadeckiego w

Warszawie;
12) Rodzicu – nale y przez to rozumie rodzica lub prawnego opiekuna ma oletniego ucznia XXX Liceum
Ogólnokszta

cego im. Jana niadeckiego w Warszawie oraz osoby upowa nione przez pe noletniego ucznia

XXX Liceum Ogólnokszta

cego im. Jana niadeckiego w Warszawie do uzyskiwania informacji o post pach

i trudno ciach w nauce i zachowaniu, osi gni ciach edukacyjnych, ocenach i frekwencji na zaj ciach
edukacyjnych;
13) Statucie – nale y przez to rozumie Statut XXX Liceum Ogólnokszta

cego im. Jana

niadeckiego w

Warszawie.

§ 2.
1.

Pe na

nazwa

Szko y

brzmi:

XXX

Liceum

Ogólnokszta

ce

im.

Jana

niadeckiego

w Warszawie.
2.

Na piecz ciach mo e by u ywany skrót nazwy: XXX Liceum Ogólnokszta

ce im. Jana niadeckiego.

§ 3.
1.
2.

Patronem Szko y jest Jan niadecki.
wi tem Szko y jest dzie 21 listopada, zwany Dniem Patrona.
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§ 4.
1.

Szko a jest szko publiczn .

2.

Szko a jest szko

ponadgimnazjaln – trzyletnim liceum ogólnokszta

uzyskanie wiadectwa dojrza
3.

cym, którego uko czenie umo liwia

ci po zdaniu egzaminu maturalnego.

Siedziba Szko y mie ci si w Warszawie przy ulicy Wolno

1/3.

§ 5.
1.

Organem prowadz cym Szko jest Miasto Sto eczne Warszawa.

2.

Siedziba organu prowadz cego mie ci si w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5.

§ 6.
1.

Szko a jest jednostk bud etow .

2.

Obs ug

finansowo-ksi gow , administracyjn

i prawn

Szko y prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów

wiaty – Wola m.st. Warszawy na podstawie odr bnych przepisów.

§ 7.
Szko a prowadzi stron internetow www.sniadek.edu.pl.

§ 8.
1.

Szko a posiada sztandar, który stosuje si podczas uroczysto ci odbywaj cych si na terenie Szko y lub poza
ni .

2.

Opiek nad sztandarem sprawuje poczet sztandarowy wraz z opiekunem pocztu sztandarowego.

3.

Opiekuna pocztu sztandarowego powo uje Dyrektor spo ród Nauczycieli.

4.

Poczet sztandarowy powo uje Dyrektor na wniosek opiekuna pocztu sztandarowego.

5.

Poczet sztandarowy jest obowi zany do eksponowania sztandaru w sposób godny.

6.

Szko a posiada god o. Wzór god a stanowi za cznik do Statutu.
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Rozdzia 2
CELE I ZADANIA SZKO Y

§ 9.
Szko a dok ada wszelkich stara , aby osi ga nast puj ce cele:
1)

w zakresie nauczania – ukszta towanie absolwenta, który b dzie:
a)

d

do pe nego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego,

b)

przygotowany do podj cia dalszej nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,

c)

chcia i umia przyswaja now wiedz i zdobywa nowe umiej tno ci, a ju przyswojone i zdobyte
wykorzystywa w yciu codziennym,

d)

rozumia problemy i zale no ci wyst puj ce we wspó czesnym

wiecie w obszarze naukowym,

gospodarczym, spo ecznym, kulturalnym i politycznym,
e)
f)
g)
2)

wiadomy znaczenia i wagi bada naukowych w oparciu o postaw sceptycyzmu naukowego,
dba o rodowisko naturalne w my l idei zrównowa onego rozwoju,
wiadomym i krytycznym odbiorc kultury i jej wytworów;

w zakresie wychowania – wychowanie absolwenta, który b dzie:
a)

d

do pe nego i wszechstronnego rozwoju swojej psychicznej, fizycznej, spo ecznej, estetycznej,

moralnej, duchowej i emocjonalnej sfery,
b)

przygotowany do dojrza ego ycia w aspekcie rodzinnym, spo ecznym, obywatelskim i gospodarczym,

c)

wiadomy swojego miejsca i przygotowany do pe nienia okre lonej roli w spo ecze stwie,

d)

wiadomym praw i obowi zków obywatelem swojego miasta, regionu, pa stwa, kontynentu i wiata,

e)

aktywnie uczestniczy w yciu publicznym,

f)

odnosi si z szacunkiem, otwarto ci i tolerancj do ludzi bez wzgl du na ich wiek, p

, kolor skóry,

narodowo , niepe nosprawno , wyznanie lub jego brak, wiatopogl d i orientacj seksualn ,

3)

g)

wra liwy na problemy i potrzeby innych ludzi,

h)

asertywny wobec zachowa innych;

w zakresie opieki – stworzenie u ka dego ucznia poczucia bezpiecze stwa na terenie szko y w sferze fizycznej,
psychicznej i materialnej;

4)

w zakresie profilaktyki – ukszta towanie absolwenta, który b dzie:
a)

wiadomy zagro

wynikaj cych z post pu cywilizacyjnego,

b)

wiadomy wp ywu na ogów i u ywek na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz ich skutków spo ecznych.

§ 10.
Cele, o których mowa w § 9, Szko a stara si osi gn , realizuj c nast puj ce zadania:
1)

w zakresie nauczania:
a)

zapewnienie niezb dnych warunków do rozwoju intelektualnego Ucznia poprzez:
–

kszta cenie umiej tno ci uczenia si ,

–

kszta cenie umiej tno ci planowania i organizowania swojej pracy, nauki i wypoczynku,

–

kszta cenie umiej tno ci formu owania i rozwi zywania problemów,

–

umo liwienie korzystania z ró nych róde wiedzy,

–

kszta towanie umiej tno ci samodzielnego, krytycznego, analitycznego i syntetycznego my lenia,

–

kszta cenie umiej tno ci prezentowania w asnych pogl dów,
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b)

–

organizowanie zaj

rozwijaj cych zainteresowania i zdolno ci Uczniów,

–

przygotowywanie Uczniów do olimpiad, konkursów i zawodów,

–

organizowanie wydarze kulturalnych i zach canie do udzia u w nich,

przygotowanie Uczniów do uzyskania wiadectwa dojrza

ci i kontynuowania nauki na kolejnym etapie

edukacyjnym poprzez:

c)

d)

–

realizowanie dopuszczonych do u ytku w szkole programów nauczania,

–

organizowanie zaj

–

organizowanie próbnych egzaminów maturalnych i sprawdzianów diagnostycznych,

–

ocenianie osi gni

dodatkowych przygotowuj cych do egzaminu maturalnego,

edukacyjnych,

umo liwienie Uczniom dokonanie wyboru dalszego kierunku kszta cenia poprzez:
–

wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego,

–

organizowanie zaj

–

organizowanie spotka z przedstawicielami szkó wy szych i policealnych,

z zakresu doradztwa zawodowego,

motywowanie Uczniów do pog biania i przyswajania swojej wiedzy oraz zdobywania nowych
umiej tno ci poprzez:
–

nagradzanie za wyniki w nauce,

–

realizowanie projektów edukacyjnych, w tym we wspó pracy z instytucjami, stowarzyszeniami lub
innymi organizacjami dzia aj cymi w zakresie o wiaty,

–
2)

organizowanie konkursów i zawodów wiedzy i umiej tno ci;

w zakresie wychowania:
a)

zapewnienie niezb dnych warunków do rozwoju psychicznej, fizycznej, spo ecznej, estetycznej,
moralnej, duchowej i emocjonalnej sfery Ucznia poprzez:

b)

–

tworzenie przyjaznej i yczliwej atmosfery,

–

organizowanie wyjazdów i wycieczek integracyjnych, krajoznawczych i j zykowych,

–

organizowanie zaj

–

organizowanie szkolnych imprez okoliczno ciowych,

–

organizowanie konkursów i zawodów artystycznych lub sportowych,

integracyjnych,

przygotowanie Uczniów do dojrza ego

ycia w aspekcie rodzinnym, spo ecznym, obywatelskim i

gospodarczym poprzez:

c)

–

organizowanie zaj , spotka i prelekcji dotycz cych promocji i ochrony zdrowia,

–

promowanie zachowa prozdrowotnych i prospo ecznych,

–

rozwijanie przedsi biorczo ci Uczniów,

–

pog bianie wiedzy w zakresie gospodarki i ekonomii,

kszta towanie u Uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez:
–

organizowanie uroczysto ci, wystaw, spotka lub prelekcji upami tniaj cych wa ne wydarzenia
historyczne i wi ta pa stwowe,

–

motywowanie do aktywnego uczestnictwa w pracach Samorz du Uczniowskiego,

–

organizowanie wyborów do zarz du i rady Samorz du Uczniowskiego,

–

organizowanie zaj

rozwijaj cych i pog biaj cych postawy obywatelskie, znajomo

prawa oraz

poszanowanie dla Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
–

zach canie do aktywno ci w yciu spo ecznym, w szczególno ci do udzia u w wyborach,

6

–

umo liwianie Uczniom podtrzymywania poczucia to samo ci narodowej, etnicznej, j zykowej i
religijnej,

d)

uczenie Uczniów szacunku, otwarto ci i tolerancji do ludzi bez wzgl du na ich wiek, p

, kolor skóry,

narodowo , niepe nosprawno , wyznanie lub jego brak, wiatopogl d i orientacj seksualn poprzez:
–

dawanie przyk adu postawy otwarto ci, szacunku i tolerancji wobec innych,

–

realizowanie tre ci obejmuj cych tematyk

tolerancji i szacunku wobec innych na zaj ciach

edukacyjnych, w szczególno ci zaj ciach z wychowawc ,

e)

–

pi tnowanie zachowa dyskryminacyjnych,

–

ocenianie zachowania,

kszta towanie u Uczniów wra liwo ci na problemy i potrzeby innych ludzi poprzez:
–

organizacj szkolnego wolontariatu,

–

wspó prac z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami dzia aj cymi w zakresie udzielania
pomocy i wiadczenia opieki,

–
3)

nagradzanie za wyró niaj

dzia alno

w wolontariacie szkolnym;

w zakresie opieki:
a)

b)

zapewnienie Uczniom bezpiecze stwa na terenie szko y poprzez:
–

przestrzeganie zasad bezpiecze stwa i higieny,

–

reagowanie na wszelkie przejawy agresji,

–

organizowanie opieki nad Uczniami niepe nosprawnymi,

udzielanie Uczniom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego poprzez:
–

organizacj pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

–

pomoc Pedagoga, Wychowawcy oraz innych Nauczycieli w przezwyci eniu trudno ci w nauce i
zachowaniu,

–
c)

4)

wspó prac z poradni psychologiczno-pedagogiczn ,

zapewnienie Uczniom pomocy materialnej poprzez:
–

przyznawanie zasi ków i stypendiów,

–

udzielanie wsparcia finansowego przez Rad Rodziców;

w zakresie profilaktyki – u wiadomienie Uczniom zagro

wynikaj cych z post pu cywilizacyjnego oraz

wp ywu na ogów i u ywek na zdrowie fizyczne i psychiczne, oraz ich skutków spo ecznych, poprzez:
a)

realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szko y,

b)

organizowanie zaj

c)

udzia w spotkaniach i prelekcjach dotycz cych profilaktyki,

d)

udzia w projektach edukacyjnych dotycz cych profilaktyki.

profilaktycznych,

§ 11.
1.

Oprócz celów, o których mowa w § 9, i zada , o których mowa w § 10, Szko a mo e przyj

dodatkowe cele i

realizowa inne zadania, je eli zosta y wskazane w planie pracy Szko y na dany rok szkolny.
2.

Szczegó owe formy, sposoby i terminy realizacji zada , o których mowa w ust. 1 i § 10, oraz osoby lub organy
odpowiedzialne za ich realizacj , okre la plan pracy Szko y na dany rok szkolny.
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Rozdzia 3
ORGANY SZKO Y

§ 12.
1.

2.

Organami Szko y s :
1)

Dyrektor;

2)

Rada Pedagogiczna;

3)

Rada Rodziców;

4)

Samorz d Uczniowski.

Ka dy z organów Szko y dzia a samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz wspó dzia a z
pozosta ymi dla pe nej realizacji zada ustawowych i statutowych Szko y.

3.

Dla zapewnienia bie cej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych dzia aniach lub decyzjach
mog odbywa si spotkania organów Szko y lub ich przedstawicieli.

§ 13.
Dyrektor w szczególno ci:
1)

tworzy atmosfer

yczliwo ci i zgodnego wspó dzia ania wszystkich organów Szko y oraz wspó pracuje z

nimi w celu osi gania celów statutowych, realizacji zada ustawowych i statutowych oraz podnoszenia jako ci
i udoskonalania pracy Szko y;
2)

zapewnia warunki organizacyjne do realizacji zada ustawowych i statutowych przez organy Szko y;

3)

podejmuje dzia ania umo liwiaj ce rozwi zywanie sytuacji konfliktowych wewn trz Szko y;

4)

dba o autorytet organów Szko y, ochron

praw i godno ci Nauczycieli, innych pracowników Szko y i

Uczniów;
5)

oddzia uje na Nauczycieli i Uczniów, w celu inspirowania ich do twórczej pracy;

6)

zapoznaje cz onków Rady Pedagogicznej z obowi zuj cymi przepisami prawa o wiatowego.

§ 14.
Rada Pedagogiczna w szczególno ci:
1)

podejmuje dzia ania maj ce na celu popraw jako ci i efektów kszta cenia i wychowania;

2)

wspó pracuje z innymi organami Szko y w celu osi gania celów statutowych, realizacji zada ustawowych i
statutowych oraz podnoszenia jako ci i udoskonalania pracy Szko y.

§ 15.
1.

Rada Rodziców w szczególno ci:
1)

wspiera materialnie lub finansowo Uczniów b

cych w trudnej sytuacji yciowej;

2)

wspiera materialnie lub finansowo dzia alno

3)

wspó pracuje z innymi organami Szko y w celu osi gania celów statutowych, realizacji zada

statutow Szko y;

ustawowych i statutowych oraz podnoszenia jako ci i udoskonalania pracy Szko y.
2.

Dyrektor mo e uchyli regulamin Rady Rodziców albo niektóre jego postanowienia, je eli s sprzeczne z
prawem lub Statutem.
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§ 16.
1.

Samorz d Uczniowski w szczególno ci:
1)

podejmuje dzia ania integruj ce i wspieraj ce Uczniów;

2)

wspó pracuje z innymi organami Szko y w celu osi gania celów statutowych, realizacji zada
ustawowych i statutowych oraz podnoszenia jako ci i udoskonalania pracy Szko y.

2.

3.

Organami Samorz du Uczniowskiego s :
1)

zarz d Samorz du Uczniowskiego;

2)

rada Samorz du Uczniowskiego.

Zarz d Samorz du Uczniowskiego tworz :
1)

przewodnicz cy;

2)

wiceprzewodnicz cy;

3)

cz onkowie.

4.

Bierne prawo wyborcze do zarz du Samorz du Uczniowskiego maj uczniowie klasy pierwszej i drugiej.

5.

Rad samorz du uczniowskiego tworz przedstawiciele poszczególnych oddzia ów.

6.

Opiek nad Samorz dem Uczniowskim sprawuje opiekun Samorz du Uczniowskiego powo ywany przez
Dyrektora na wniosek zarz du Samorz du Uczniowskiego.

7.

Dyrektor mo e uchyli regulamin Samorz du Uczniowskiego albo niektóre jego postanowienia, je eli s
sprzeczne z prawem lub Statutem.

§ 17.
1.

Spory

pomi dzy

organami

Szko y

rozstrzyga

si

w

drodze

negocjacji,

porozumienia

i wzajemnego poszanowania wolno ci, godno ci i praw osobistych uczestników sporu, uwzgl dniaj c zasady
wspó ycia spo ecznego, cele i zadania Szko y oraz dobro Ucznia.
2.

Spory pomi dzy Rad Pedagogiczn , Rad Rodziców lub Samorz dem Uczniowskim rozstrzyga Dyrektor.
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Rozdzia 4
ORGANIZACJA PRACY SZKO Y

§ 18.
1.

2.

Dzia alno

dydaktyczno-wychowawcza Szko y jest okre lona przez:

1)

szkolny zestaw programów nauczania;

2)

program wychowawczo-profilaktyczny Szko y;

3)

koncepcj pracy Szko y.

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szko y tworz spójn
ca

i uwzgl dniaj wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

3.

Koncepcj pracy Szko y opracowuje Dyrektor.

4.

Podstaw organizacji pracy Szko y w danym roku szkolnym stanowi :
1)

arkusz organizacji Szko y;

2)

plan pracy Szko y;

3)

tygodniowy rozk ad zaj

edukacyjnych.

§ 19.
1.

Szko a prowadzi oddzia y:
1)

2)
2.

ogólnodost pne:
a)

humanistyczne,

b)

matematyczne,

c)

biologiczno-chemiczne,

d)

lingwistyczno-turystyczne;

dwuj zyczne z j zykiem angielskim b

cym drugim j zykiem nauczania.

Szko a oferuje nauk j zyków obcych nowo ytnych:
1)

j zyka angielskiego b

cego pierwszym j zykiem obcym we wszystkich oddzia ach;

2)

drugiego j zyka obcego do wyboru w oddzia ach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2, spo ród
nast puj cych:

3)

a)

j zyk niemiecki,

b)

j zyk francuski,

c)

j zyk hiszpa ski,

d)

j zyk w oski,

e)

j zyk rosyjski;

drugiego j zyka obcego do wyboru w oddziale, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, spo ród
nast puj cych:

3.

a)

j zyk niemiecki,

b)

j zyk hiszpa ski.

Dyrektor ustala zasady rekrutacji do oddzia owych i mi dzyoddzia owych grup j zykowych oraz wyboru nauki
drugiego j zyka obcego nowo ytnego.

§ 20.
1.

Czas trwania przerw mi dzylekcyjnych wynosi nie mniej ni 5 minut i nie wi cej ni 20 minut.
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2.

Godzin

rozpocz cia i zako czenia poszczególnych lekcji oraz czas trwania poszczególnych przerw

mi dzylekcyjnych ustala Dyrektor po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorz du Uczniowskiego.
3.

W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych konieczno ci realizacji zada ustawowych i statutowych, w
szczególno ci organizacj

zaj

dydaktycznych, wychowawczych lub opieku czych w formie spotka ,

prelekcji, wyk adów, warsztatów lub zawodów, za zgod Dyrektora, mo liwe jest prowadzenie zaj

w innych

godzinach oraz organizowanie przerw o innym czasie trwania ni ustalone na podstawie ust. 2.

§ 21.
1.

Szko a, w miar posiadanych rodków finansowych i mo liwo ci kadrowych, organizuje zaj cia pozalekcyjne,
w szczególno ci zaj cia przygotowuj ce do egzaminu maturalnego oraz zaj cia rozwijaj ce zainteresowania i
uzdolnienia

Uczniów,

które

mog

by

prowadzone

poza

systemem

klasowo-lekcyjnym

w grupach oddzia owych, mi dzyoddzia owych lub mi dzyklasowych, równie podczas organizowanych przez
Szko form krajoznawstwa i turystyki.
2.

Liczb , rodzaj i wymiar godzinowy zaj

pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor, uwzgl dniaj c potrzeby i

zainteresowania Uczniów oraz mo liwo ci organizacyjne Szko y.

§ 22.
1.

Za bezpiecze stwo Uczniów podczas zaj

odpowiada osoba prowadz ca te zaj cia.

2.

W celu zapewnienia bezpiecze stwa Uczniów podczas przerw mi dzylekcyjnych pe nione s

dy ury

nauczycielskie.
3.

Harmonogram dy urów, o których mowa w ust. 2, ustala Dyrektor.

4.

(uchylony)

5.

Ucze mo e opu ci budynek Szko y w czasie trwania zaj
zaj

i podczas przerw, je eli posiada zwolnienie z

podpisane przez Wychowawc i potwierdzone w sekretariacie Szko y, a w przypadku nieobecno ci

Wychowawcy podpisane przez Wicedyrektora lub Dyrektora.
6.

W przypadku Ucznia ma oletniego zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, wystawia Rodzic.

7.

Ucze , który opuszcza Szko na podstawie zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, zobowi zany jest je okaza
osobie pe ni cej dy ur przy wyj ciu ze Szko y.

§ 23.
1.

Dyrektor przyjmuje, z zastrze eniem ust. 3, studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie skierowania ze
szko y wy szej, zawieraj cego informacje o:

2.

1)

celu, warunkach i sposobie realizacji praktyki;

2)

obowi zkach studenta zwi zanych z odbywan praktyk ;

3)

zakresie zada Nauczyciela, sprawuj cego opiek nad studentem;

4)

wymiarze godzinowym lub czasie trwania praktyki.

Dyrektor powierza opiek nad studentem realizuj cym praktyk w Szkole Nauczycielowi mianowanemu lub
dyplomowanemu.

3.

Dyrektor mo e odmówi przyj cia studenta na praktyk pedagogiczn w przypadku, gdy:
1)

Szko a nie ma mo liwo ci spe nienia wymaga , o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub

2)

zakres zada , o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi by zbyt du e obci enie dla Nauczyciela lub

3)

brak jest mo liwo ci zrealizowania praktyki w wymiarze lub czasie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
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§ 24.
1.

Do realizacji zada ustawowych i statutowych Szko a posiada nast puj
1)

sale dydaktyczne, w tym pracowni komputerow ;

2)

sal gimnastyczn wraz z cznikiem;

3)

si owni ;

4)

bibliotek i czytelni multimedialn ;

5)

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

6)

pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

7)

boiska sportowe.

baz :

2.

Zaj cia edukacyjne prowadzone s w pomieszczeniach lub miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 7.

3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaj cia edukacyjne mog by prowadzone w pomieszczeniach lub
miejscach innych ni okre lone w ust. 2.

4.

Szko a prowadzi dokumentacj przebiegu nauczania w formie elektronicznej.

§ 25
1.

Biblioteka szkolna s

y realizacji zada

dydaktyczno-wychowawczych Szko y, zaspokajaniu potrzeb i

rozwijaniu zainteresowa Uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy Nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy.
2.

Biblioteka szkolna w szczególno ci:
1)

tworzy warunki do nabywania przez Uczniów umiej tno ci wyszukiwania, porz dkowania i
wykorzystywania informacji z ró nych róde ;

2)

tworzy warunki do efektywnego pos ugiwania si

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i

przygotowuje Uczniów do ycia w spo ecze stwie informacyjnym;
3)

rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania Uczniów;

4)

wyrabia i pog bia u Uczniów nawyk czytania i uczenia si ;

5)

podejmuje dzia ania rozwijaj ce wra liwo

kulturow

i spo eczn

uczniów, w tym w zakresie

podtrzymywania to samo ci narodowej i j zykowej Uczniów nale cych do mniejszo ci narodowych i
etnicznych;
6)

wspomaga Nauczycieli w kszta ceniu umiej tno ci pos ugiwania si j zykiem polskim, w tym dba

ci

o wzbogacanie zasobu s ownictwa Uczniów.
3.

4.

5.

Biblioteka szkolna gromadzi i udost pnia:
1)

podr czniki, materia y edukacyjne i materia y wiczeniowe do zaj

2)

literatur pi kn i popularnonaukow ;

3)

czasopisma naukowe i popularnonaukowe;

4)

multimedia.

edukacyjnych;

Biblioteka szkolna sk ada si z:
1)

wypo yczalni zbiorów, o których mowa w ust. 3;

2)

czytelni ze stanowiskami komputerowymi;

3)

magazynu woluminów.

Z biblioteki szkolnej mog

korzysta

Uczniowie, Nauczyciele, inni pracownicy Szko y, Rodzice oraz

mieszka cy Dzielnicy Wola Miasta Sto ecznego Warszawy.
6.

Biblioteka szkolna udost pnia do wgl du Statut i regulaminy obowi zuj ce w Szkole.
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7.

Biblioteka szkolna udost pnia swoje zbiory w dniach, w których odbywaj si w Szkole zaj cia dydaktycznowychowawcze.

8.

Godziny pracy biblioteki szkolnej ustala Dyrektor w sposób umo liwiaj cy dost p do jej zbiorów podczas
zaj

9.

lekcyjnych i po ich zako czeniu.

W celu realizacji swoich zada biblioteka szkolna wspó pracuje z innymi bibliotekami szkolnymi, bibliotekami
publicznymi oraz bibliotekami prowadzonymi przez uczelnie wy sze.

10. Zasady wspó pracy, o której mowa w ust. 9, okre laj porozumienia, które zawiera Dyrektor.
11. Szczegó owe zasady korzystania z biblioteki szkolnej ustala dyrektor szko y w regulaminie biblioteki.

§ 26.
1.

W Szkole zorganizowany jest wewn trzszkolny system doradztwa zawodowego.

2.

Wewn trzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu:
1)

umo liwienie Uczniom zdobycia wiedzy dotycz cej w asnych predyspozycji i potrzeb zawodowych;

2)

rozwijanie kompetencji zwi zanych z rozwojem osobistym i zawodowym;

3)

dostarczanie wiedzy z zakresu rynku pracy oraz umiej tno ci poruszania si po nim;

4)

udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych.

3.

W wewn trzszkolnym systemie doradztwa zawodowego uczestnicz wszyscy Nauczyciele.

4.

Dyrektor powo uje koordynatora doradztwa zawodowego spo ród Nauczycieli.

§ 27.
1.

W szkole dzia a wolontariat szkolny.

2.

Celem wolontariatu szkolnego jest rozwijanie w ród Uczniów postawy wra liwo ci na problemy i potrzeby
innych, zaanga owania, yczliwo ci i bezinteresowno ci.

3.

Wolontariuszem mo e by ka dy Ucze , który wyra a ch

niesienia dobrowolnej i nieodp atnej pomocy

innym.
4.

Dyrektor powo uje opiekuna wolontariatu szkolnego spo ród Nauczycieli.

5.

Osi gni cia uczniów w aktywno ci wolontariackiej s wpisywane na wiadectwie szkolnym.

6.

Wpis, o którym mowa w ust. 5, mo e uzyska Ucze , który:
1)

regularnie i aktywnie uczestniczy w dzia alno ci wolontariatu szkolnego przez okres co najmniej 6
miesi cy;

2)
7.

regularnie i aktywnie uczestniczy w dzia alno ci wolontariatu pozaszkolnego.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, wpisu na wiadectwie dokonuje si po przedstawieniu przez
Ucznia za wiadczenia potwierdzaj cego jego dzia alno

wolontariack .

§ 28.
1.

Szko a wspó pracuje z Rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

2.

Wspó praca, o której mowa w ust. 1, jest realizowana w szczególno ci w formie:
1)

zebra z Rodzicami;

2)

indywidualnych spotka i konsultacji z Nauczycielami, w tym z Wychowawcami i Pedagogiem;

3)

przekazywania informacji o post pach i trudno ciach w nauce i zachowaniu, osi gni ciach edukacyjnych,
ocenach i frekwencji Uczniów na zaj ciach edukacyjnych oraz informacji o organizacji pracy Szko y
poprzez dziennik elektroniczny;
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4)

prelekcji i warsztatów dla Rodziców.

§ 29.
1.

Szko a wspó pracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami dzia aj cymi na rzecz
rodziny, dzieci i m odzie y.

2.

Wspó prac , o której mowa w ust. 1, organizuje Dyrektor uwzgl dniaj c potrzeby Szko y w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

§ 30.
1.

Szko a wspó pracuje ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie dzia alno ci innowacyjnej.

2.

Wspó prac , o której mowa w ust. 1, organizuje Dyrektor uwzgl dniaj c potrzeby Szko y w zakresie
dzia alno ci innowacyjnej.
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Rozdzia 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO Y

§ 31.
1.

Wicedyrektor zast puje Dyrektora podczas jego nieobecno ci oraz wspomaga go w realizacji jego zada .

2.

Do zada Wicedyrektora nale y w szczególno ci:
1)

organizacja pracy Szko y;

2)

sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

3.

Wicedyrektor jest bezpo rednim prze

onym Nauczycieli i innych pracowników Szko y.

4.

Szczegó owy zakres obowi zków Wicedyrektora ustala Dyrektor.

§ 32.
1.

Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczno-wychowawcz i opieku cz oraz jest odpowiedzialny za jako

i

wyniki tej pracy, a tak e bezpiecze stwo powierzonych jego opiece Uczniów.
2.

Do zada Nauczyciela nale y w szczególno ci:
1)

realizowanie dopuszczonych do u ytku w Szkole programów nauczania;

2)

prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym Szko y;

3)

wspieranie rozwoju psychofizycznego Uczniów;

4)

rozwijanie umiej tno ci i zainteresowa Uczniów;

5)

doskonalenie w asnego warsztatu pracy, w tym uczestnictwo w zewn trzszkolnych formach doskonalenia
nauczycieli;

6)

podnoszenie w asnych kwalifikacji zawodowych;

7)

stosowanie obowi zuj cych w Szkole zasad oceniania Uczniów;

8)

rozpoznawanie przyczyn niepowodze szkolnych Uczniów;

9)

systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

10) wspó praca z innymi Nauczycielami w celu realizacji zada Szko y;
11) wspó praca z Wychowawcami, w szczególno ci uwzgl dnianie w swojej pracy dydaktycznej i
wychowawczej uwag i zalece wychowawcy:
12) wspó praca z Pedagogiem, w szczególno ci uwzgl dnianie w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej
jego uwag i zalece ;
13) wspó praca z Bibliotekarzem, w szczególno ci w celu wszechstronnego przygotowania Uczniów do
wiadomego wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania informacji;
14) wspó praca z koordynatorem doradztwa zawodowego w celu pomocy Uczniom w wyborze dalszej drogi
kszta cenia;
15) wspó praca z opiekunem Samorz du Uczniowskiego;
16) wspó praca z opiekunem wolontariatu szkolnego;
17) czynny udzia w pracach Rady Pedagogicznej i zespo ów nauczycielskich;
18) realizowanie uchwa Rady Pedagogicznej;
19) realizowanie zada wyznaczonych przez przewodnicz cego zespo u nauczycielskiego;
20) wspó praca z Rodzicami;
21) systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zaj

pod wzgl dem bezpiecze stwa i higieny pracy;

22) dbanie o ycie, zdrowie i bezpiecze stwo powierzonych swojej opiece Uczniów;
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23) opieka nad Uczniami podczas przerw mi dzy zaj ciami w postaci pe nienia dy urów nauczycielskich;
24) realizowanie

zaj

opieku czych

i

wychowawczych

uwzgl dniaj cych

potrzeby

i zainteresowania uczniów;
25) udzia w przeprowadzaniu ewaluacji wewn trznej w Szkole;
26) udzielanie Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bie cej pracy;
27) opieka nad studentami odbywaj cymi w Szkole praktyki pedagogiczne.

§ 33.
Do zada Pedagoga nale y w szczególno ci:
1)

pomoc Wychowawcom i Rodzicom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb Uczniów oraz analizowaniu
przyczyn niepowodze szkolnych;

2)

okre lanie form i sposobów udzielania wsparcia i pomocy Uczniom odpowiednio do ich potrzeb;

3)

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uczniom w formach odpowiednich do ich potrzeb;

4)

wspó praca z poradni

psychologiczno-pedagogiczn

w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;
5)

koordynacja dzia

na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej Uczniom znajduj cym si w trudnej

sytuacji yciowej;
6)

wspó praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz cymi dzia alno

w zakresie dydaktyki

i wychowania;
7)

koordynacja pracy wychowawczej zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym Szko y.

§ 34.
Do zada Wychowawcy nale y w szczególno ci:
1)

otaczanie indywidualn opiek wychowawcz ka dego ze swoich Uczniów;

2)

utrzymywanie systematycznego kontaktu z Rodzicami, udzielanie informacji, porad i wskazówek
atwiaj cych rozwi zywanie problemów;

3)

planowanie i organizowanie wspólnie z Uczniami i Rodzicami dzia

integruj cych Uczniów;

4)

wspó dzia anie z Nauczycielami ucz cymi w jego oddziale oraz koordynowanie i monitorowanie dzia
dydaktyczno-wychowawczych;

5)

wspó praca z Pedagogiem;

6)

kontrolowanie spe niania obowi zku nauki, w tym regularnego ucz szczania Uczniów na zaj cia;

7)

pomaganie w organizacji i udzia w yciu kulturalnym oddzia u;

8)

dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej oddzia u;

9)

rozwijanie zainteresowania Uczniów yciem i potrzebami rodowiska lokalnego oraz inspirowanie ich do
udzia u w pracach na jego rzecz;

10) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla Uczniów znajduj cych si w trudnej sytuacji yciowej;
11) systematyczne dokumentowanie pracy wychowawczej.

§ 35.
Do zada Bibliotekarza nale y w szczególno ci:
1)

realizowanie zada , o których mowa w § 25 ust. 2;

2)

gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
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3)

prowadzenie katalogu zbiorów;

4)

przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów zgodnie z odr bnymi przepisami;

5)

wspó praca z Nauczycielami;

6)

analiza stanu czytelnictwa;

7)

opieka nad Uczniami przebywaj cymi w bibliotece szkolnej;

8)

wspó uczestnictwo w realizacji zaj

9)

wspó praca z Rodzicami;

dydaktycznych szko y;

10) organizowanie i realizacja wspó pracy, o której mowa w § 25 ust. 9;
11) koordynowanie edukacji kulturalnej w Szkole, w tym wspó praca z instytucjami kulturalnymi.

§ 36.
Do zada koordynatora doradztwa zawodowego nale y w szczególno ci:
1)

wspó praca z Nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ci

ci dzia

w zakresie edukacji zawodowej;

2)

badanie predyspozycji zawodowych Uczniów;

3)

indywidualne poradnictwo zawodowe;

4)

upowszechnianie wiedzy o planowaniu kariery zawodowej, ród ach informacji o sytuacji na krajowym i
zagranicznym rynku pracy;

5)

wspó praca z poradni

psychologiczno-pedagogiczn

i innymi instytucjami w zakresie doradztwa

zawodowego.

§ 37.
Do zada opiekuna Samorz du Uczniowskiego nale y w szczególno ci:
1)

organizowanie, koordynowanie i wspieranie dzia

organów Samorz du Uczniowskiego;

2)

pomaganie w planowaniu pracy Samorz du Uczniowskiego;

3)

organizowanie i nadzorowanie wyborów do organów Samorz du Uczniowskiego;

4)

wspó praca z Nauczycielami, w tym z opiekunem wolontariatu szkolnego.

§ 38.
Do zada opiekuna wolontariatu szkolnego nale y w szczególno ci:
1)

promocja wolontariatu szkolnego w ród Uczniów i ich rekrutacja;

2)

planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie dzia alno ci wolontariatu szkolnego;

3)

wspó praca z Nauczycielami, w tym z opiekunem Samorz du Uczniowskiego;

4)

wspó praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz cymi dzia alno

w zakresie

wolontariatu.

§ 39.
Do zada opiekuna pocztu sztandarowego nale y w szczególno ci:
1)

wybór spo ród Uczniów klasy pierwszej lub drugiej co najmniej sze ciu kandydatów do pocztu sztandarowego
i ich przedstawienie Dyrektorowi;

2)

przygotowanie pocztu sztandarowego do godnego eksponowania sztandaru;

3)

opieka nad sztandarem i pocztem sztandarowym podczas uroczysto ci w Szkole i poza ni .
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§ 40.
1.

W szkole dzia aj nauczycielskie zespo y oddzia owe, przedmiotowe, zadaniowe oraz Zespó Wychowawczy.

2.

Do zada przewodnicz cego zespo u nale y w szczególno ci:
1)

opracowanie planu pracy zespo u na dany rok szkolny:

2)

organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy zespo u, w tym zwo ywanie w miar potrzeb
zebra zespo u i wyznaczanie zada poszczególnym jego cz onkom;

3)

przedstawianie Dyrektorowi opracowanych przez zespó programów nauczania do poszczególnych zaj
edukacyjnych – w przypadku przewodnicz cego zespo u przedmiotowego;

4)

przedstawianie Dyrektorowi propozycji wybranych przez zespó

podr czników lub materia ów

edukacyjnych i materia ów wiczeniowych – w przypadku przewodnicz cego zespo u przedmiotowego;
5)

podsumowanie pracy zespo u i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z dzia alno ci zespo u
w danym roku szkolnym.

§ 41.
1.

W sk ad zespo u oddzia owego wchodz Nauczyciele prowadz cy zaj cia w danym oddziale.

2.

Przewodnicz cym zespo u oddzia owego jest Wychowawca.

3.

Do zada zespo u oddzia owego nale y w szczególno ci:
1)

bie ce rozwi zywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych w danym oddziale;

2)

organizacja i realizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

3)

rozwijanie systematycznej wspó pracy z Rodzicami oraz rodowiskiem lokalnym;

4)

poznawanie rodowiska wychowawczego Uczniów;

5)

pomoc Uczniom znajduj cym si w trudnych sytuacjach yciowych;

6)

diagnozowanie potrzeb Uczniów w zakresie poczucia bezpiecze stwa.

§ 42.
1.

Sk ad zespo u przedmiotowego w danym roku szkolnym ustala Dyrektor.

2.

Przewodnicz cego zespo u przedmiotowego powo uje Dyrektor spo ród cz onków Zespo u.

3.

Do zada zespo u przedmiotowego nale y w szczególno ci:
1)

opracowanie programów nauczania do poszczególnych zaj

edukacyjnych prowadzonych przez

cz onków zespo u;
2)

wybór podr czników lub materia ów edukacyjnych i materia ów wiczeniowych do zaj

edukacyjnych

w poszczególnych klasach lub oddzia ach;
3)

formu owanie wymaga

edukacyjnych niezb dnych do otrzymania przez Ucznia poszczególnych

ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zaj

edukacyjnych, uwzgl dniaj c

przepisy § 51;
4)

formu owanie kryteriów, sposobów i trybu ustalania ocen bie cych oraz ródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z poszczególnych zaj

edukacyjnych, uwzgl dniaj c przepisy § 52, § 53, § 54 ust. 3, §

55 ust. 1 i § 56 ust. 1, oraz okre lenie warunków, dla których istniej podstawy do klasyfikowania
Ucznia;
5)

badanie osi gni

uczniów z poszczególnych przedmiotów;

6)

organizacja i analiza wyników próbnych egzaminów maturalnych;

7)

opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;
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8)

formu owanie wniosków dotycz cych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9)

wspó dzia anie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a tak e w uzupe nianiu ich wyposa enia;

10) wspó praca przy ewaluacji wewn trznej szko y;
11) organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach realizacji programów nauczania oraz rozwijaj cych
zainteresowania uczniów;
12) organizacja szkolnych i pozaszkolnych konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych;
13) kontrola funkcjonowania zasad wewn trzszkolnego oceniania oraz zg aszanie Radzie Pedagogicznej
propozycji ich modyfikacji.

§ 43.
1.

W sk ad Zespo u Wychowawczego wchodz Pedagog i Wychowawcy oddzia ów.

2.

Przewodnicz cym Zespo u Wychowawczego jest Pedagog powo any przez Dyrektora.

3.

Do zada Zespo u Wychowawczego nale y w szczególno ci:
1)

formu owanie szczegó owych kryteriów, sposobu i trybu

ustalania ródrocznych i rocznych ocen

klasyfikacyjnych zachowania, uwzgl dniaj c przepisy § 54 ust. 5 i 6, § 55 ust. 2 i § 56 ust. 3;
2)

kontrola funkcjonowania programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zg aszanie propozycji jego
modyfikacji;

3)

inicjowanie dzia

zmierzaj cych do wzrostu frekwencji Uczniów na zaj ciach edukacyjnych.

§ 44.
Rodzaje, sk ad i zadania zespo ów zadaniowych okre la Dyrektor, uwzgl dniaj c potrzeby Szko y w danym roku
szkolnym.

§ 45.
1.

Szko a zatrudnia pracowników samorz dowych na stanowiskach pomocniczych i obs ugi.

2.

Do zada

pracowników Szko y zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obs ugi nale y w

szczególno ci:

3.

1)

zapewnienie sprawnego dzia ania Szko y w zakresie finansowym i administracyjnym;

2)

zapewnienie bezpiecze stwa Uczniów;

3)

utrzymanie budynku i terenu Szko y w adzie i czysto ci;

4)

zapewnienie sprawno ci technicznej sprz tu i wyposa enia Szko y.

Szczegó owy zakres obowi zków pracowników pomocniczych i obs ugi ustala Dyrektor.

19

Rozdzia 6
UCZNIOWIE

§ 46.
1.

Ucze ma prawo:
1)

2)

w zakresie wolno ci i praw osobistych do:
a)

poszanowania swojej godno ci,

b)

nietykalno ci osobistej,

c)

swobody wyra ania my li i przekona , o ile nie naruszaj one wolno ci, praw i dóbr innych osób,

d)

poczucia bezpiecze stwa osobistego;

w zakresie praw edukacyjnych do:
a)
b)

yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
rozwijania swoich zainteresowa , zdolno ci i talentów poprzez wsparcie od Nauczycieli i udzia w
zaj ciach pozalekcyjnych organizowanych przez Szko ,

c)

pomocy i wsparcia ze strony Nauczycieli w przypadku trudno ci w nauce i zachowaniu,

d)

korzystania z pomocy materialnej na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach,

e)

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole,

f)

otrzymywania w trakcie roku szkolnego informacji o:
–

zakresie tre ci programu nauczania realizowanego na danych zaj ciach edukacyjnych,

–

wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do otrzymania poszczególnych
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj

–

sposobach sprawdzania osi gni

–

poziomie swoich osi gni

ródrocznych i

edukacyjnych,

edukacyjnych na poszczególnych zaj ciach,

edukacyjnych i post pach lub trudno ciach w opanowaniu

wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do wymaga

edukacyjnych wynikaj cych z

realizowanych w Szkole programów nauczania,
–

kryteriach, sposobie i trybie ustalania ocen bie cych oraz ródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z poszczególnych zaj

–

swoim zachowaniu,

–

kryteriach, sposobie i trybie ustalania ródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

–

warunkach i trybie otrzymania wy szych ni przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z
zaj

g)

edukacyjnych,

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

korzystania ze szkolnych pomieszcze i urz dze zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami
bezpiecze stwa i higieny,

h)

uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Szko i jej organy,

i)

reprezentowania Szko y poza ni , w szczególno ci poprzez udzia w olimpiadach, konkursach i
zawodach.

2.

W przypadku naruszenia praw, o których mowa w ust. 1, Ucze ma prawo z

3.

Skarga, o której mowa w ust. 2, ma form pisemn .

4.

Do rozpatrywania skarg, o których mowa w ust. 2, stosuje si

skarg do Dyrektora.

przepisy Kodeksu post powania

administracyjnego.
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§ 47.
1.

Ucze ma obowi zek:
1)

d

do pe ni w asnego rozwoju, pog bia swoj wiedz i rozwija swoje umiej tno ci;

2)

uczy si systematycznie oraz aktywnie uczestniczy w zaj ciach edukacyjnych;

3)

regularnie ucz szcza na zaj cia i nie spó nia si ;

4)

kulturalnie zachowywa si podczas zaj

5)

aktywnie uczestniczy w yciu Szko y;

6)

godnie reprezentowa Szko na zewn trz;

7)

respektowa zasady wspó ycia spo ecznego i normy etyczne;

8)

odnosi si z szacunkiem do Nauczycieli, innych pracowników Szko y oraz pozosta ych Uczniów

i przerw mi dzy zaj ciami;

zgodnie z ide tolerancji wobec ludzi ró nej narodowo ci, p ci, koloru skóry, wieku, wyznania lub jego
braku, wiatopogl du lub orientacji seksualnej;
9)

dba o kultur s owa;

10) dba o ycie, zdrowie i bezpiecze stwo w asne i innych;
11) dba o ad i porz dek oraz mienie szkolne i innych;
12) naprawia wyrz dzone przez siebie szkody materialne;
13) przestrzega zasad higieny osobistej;
14) dba o schludny wygl d;
15) ubiera si stosownie do okoliczno ci;
16) wy czy

i schowa

podczas zaj

telefony komórkowe i inne urz dzenia elektroniczne, w tym

urz dzenia rejestruj ce lub odtwarzaj ce obraz lub d wi k, chyba

e uzyska zgod

Nauczyciela

prowadz cego zaj cia na korzystanie z nich;
17) przestrzega

zakazu palenia tytoniu, u ywania papierosów elektronicznych, spo ywania alkoholu,

za ywania narkotyków lub innych rodków odurzaj cych;
18) przestrzega terminu sk adania wniosku o usprawiedliwienie nieobecno ci.
2.

Ucze , a w przypadku Ucznia ma oletniego jego Rodzic, sk ada do Wychowawcy wniosek o
usprawiedliwienie nieobecno ci w terminie 7 dni od ostatniego dnia nieobecno ci.

3.

Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera uzasadnienie i mo e by z

ony w formie ustnej lub pisemnej, w

szczególno ci poprzez dziennik elektroniczny.
4.

Wychowawca rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od dnia jego wp yni cia.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku Wychowawca komunikuje odpowiedni

adnotacj

w dzienniku

elektronicznym. W razie usprawiedliwionej nieobecno ci Wychowawcy lub ferii zimowych termin, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, ulega przed
5.

eniu o czas nieobecno ci lub ferii.

Od decyzji Wychowawcy Uczniowi, a w przypadku Ucznia ma oletniego jego Rodzicowi, przys uguje
odwo anie do Dyrektora w terminie 5 dni od dnia powzi cia informacji o decyzji Wychowawcy. Odwo anie
mo e by z

6.

one w formie ustnej lub pisemnej, w szczególno ci poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor rozpatruje odwo anie, w którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia jego wp yni cia. W
przypadku negatywnego rozpatrzenia odwo ania Dyrektor informuje o tym fakcie wnioskodawc , podaj c
uzasadnienie swojej decyzji.

§ 48.
1.

Ucze mo e otrzyma nagrod za:
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1)

dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce;

2)

wzorowe zachowanie;

3)

wysok frekwencj ;

4)

wybitne osi gni cia naukowe, sportowe lub artystyczne;

5)

zaanga owanie w prace na rzecz Szko y lub rodowiska lokalnego;

6)

wyró niaj

dzia alno

w wolontariacie szkolnym.

2.

Nagrod , o której mowa w ust. 1, Ucze otrzymuje w formie dyplomu lub nagrody rzeczowej.

3.

Nagrody przyznaje Dyrektor z w asnej inicjatywy lub na wniosek:

4.

1)

Rady Pedagogicznej;

2)

Rady Rodziców;

3)

zarz du Samorz du Uczniowskiego;

4)

Wychowawcy;

5)

Nauczyciela;

Do przyznanej nagrody Ucze lub Rodzic ma prawo wnie

umotywowane zastrze enia do Dyrektora w

terminie 7 dni od dnia jej wr czenia.
5.

Dyrektor rozpatruje zastrze enia, o których mowa w ust. 4, w terminie 5 dni od dnia ich wniesienia.

§ 49.
1.

Za nieprzestrzeganie postanowie Statutu, w tym uchybianie obowi zkom, o których mowa w § 47 ust. 1 pkt
4 i 6-17, ucze mo e zosta ukarany.

2.

Ucze mo e otrzyma nast puj ce kary:
1)

upomnienie;

2)

nagan ;

3)

nagan z zawieszeniem w prawach Ucznia;

4)

skre lenie z listy Uczniów.

3.

Kary, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, wymierza Dyrektor.

4.

Zawieszenie w prawach Ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, dotyczy praw, o których mowa w § 46 ust. 1
pkt 2 lit. h i i.

5.

Skre lenie z listy Uczniów mo e nast pi w przypadkach, gdy Ucze :
1)

stanowi zagro enie dla ycia lub zdrowia innych osób, lub nara a je na niebezpiecze stwo utraty ycia
lub zdrowia;

2)

przyjdzie do Szko y lub na zaj cia organizowane przez Szko

lub przebywa na terenie Szko y w stanie

wskazuj cym na spo ycie alkoholu, odurzenie narkotykami lub innymi rodkami odurzaj cymi;
3)

udost pnia innym alkohol, narkotyki lub inne rodki odurzaj ce;

4)

demoralizuje innych Uczniów;

5)

narusza prawa innych osób do poszanowania ich godno ci i nietykalno ci osobistej;

6)

przejawia wobec innych zachowania dyskryminuj ce ze wzgl du na wiek, p

, kolor skóry, narodowo ,

niepe nosprawno , wyznanie lub jego brak, wiatopogl d lub orientacj seksualn ;
7)

z przyczyn nieusprawiedliwionych opu ci wszystkie zaj cia w nieprzerwanym okresie co najmniej 5
miesi cy;

8)

narusza postanowienia Statutu, w tym uchybia obowi zkom, o których mowa w § 47 ust. 1 pkt 4 i 6-17,
po uprzednim zastosowaniu kar, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.
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6.

O ka dej karze udzielonej Uczniowi ma oletniemu Szko a zawiadamia jego Rodziców.

7.

Od kar, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, Ucze , a w przypadku Ucznia ma oletniego tak e jego Rodzic, ma
prawo odwo

8.

si do Dyrektora w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Odwo anie, o którym mowa w ust. 7, nast puje poprzez z

enie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem, o

ponowne rozpatrzenie sprawy.
9.

Dyrektor rozpatruje odwo anie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia jego wp yni cia.

§ 50.
1.

Szko a zapewnia opiek i pomoc Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest
potrzebna pomoc i wsparcie.

2.

Opiek i pomoc, o których mowa w ust. 1, Szko a zapewnia w formie:
1)

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym we wspó pracy z poradni psychologiczno-pedagogiczn ;

2)

wsparcia materialnego na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
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Rozdzia 7
SZCZEGÓ OWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWN TRZSZKOLNEGO

§ 51.
1.

Wymagania edukacyjne, o których mowa w § 42 ust. 3 pkt 3, oparte s

o model wielopoziomowy

uwzgl dniaj cy:

2.

1)

wymagania konieczne;

2)

wymagania podstawowe;

3)

wymagania rozszerzaj ce;

4)

wymagania dope niaj ce;

5)

wymagania wykraczaj ce.

Spe nianie wymaga na danym poziomie oznacza spe nianie wymaga na poziomach ni szych.

§ 52.
1.

Formami sprawdzania osi gni
1)

edukacyjnych ucznia s w szczególno ci:

prace pisemne obejmuj ce ca

zrealizowanego programu nauczania, zwane dalej „próbnymi

egzaminami maturalnymi”;
2)

prace pisemne obejmuj ce cz

zrealizowanego programu nauczania, zwane dalej „sprawdzianami”;

3)

prace pisemne obejmuj ce materia nie wi cej ni trzech tematów, zwane dalej „kartkówkami”;

4)

prace pisemne stanowi ce d

5)

odpowiedzi ustne przeprowadzane w formie egzaminu maturalnego w cz ci ustnej z j zyka polskiego i

sz wypowied , zwane dalej „wypracowaniami”;

zyka obcego nowo ytnego, zwane dalej „próbnymi ustnymi egzaminami maturalnymi”;
6)

odpowiedzi ustne obejmuj ce materia nie wi cej ni trzech tematów, zwane dalej „odpowiedziami
ustnymi”;

7)

2.

wiczenia praktyczne;

8)

aktywno ci Ucznia na zaj ciach;

9)

prace domowe.

Informacj o terminie przeprowadzenia prac pisemnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, oraz odpowiedzi
ustnej, o której mowa w ust. 1 pkt 5, Ucze otrzymuje co najmniej na 7 dni przed dniem przeprowadzenia.

2a. W przypadku prac pisemnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, w terminie okre lonym w ust. 2, Ucze
otrzymuje informacj o zakresie materia u obj tego prac .
3.

Informacje, o których mowa w ust. 2 i 2a, Nauczyciel umieszcza w terminarzu w dzienniku elektronicznym.

4.

W przypadku gdy praca pisemna, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, nie odby a si z powodu odwo ania zaj
lub nieobecno ci Nauczyciela, przeprowadza si j na najbli szych zaj ciach z danego przedmiotu, o ile
spe nione s warunki, o których mowa w ust. 5. Przepis ust. 3 stosuje si odpowiednio, przy czym termin, o
którym mowa w ust. 2, skraca si do jednego dnia.

5.

W jednym dniu Ucze mo e mie zapowiedziany jeden sprawdzian, a w tygodniu od poniedzia ku do pi tku
nie wi cej ni trzy.

6.

Ucze ma obowi zek przyst pi do wszystkich prac pisemnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz
odpowiedzi ustnej, o której mowa w ust. 1 pkt 5.

7.

(uchylony)
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7a. W przypadku nieobecno ci Ucznia na pracy pisemnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, oraz odpowiedzi
ustnej, o której mowa w ust. 1 pkt 5, Nauczyciel uzgadnia z Uczniem termin przyst pienia odpowiednio do
pracy pisemnej lub odpowiedzi ustnej oraz, w przypadku pracy pisemnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 4,
informuje Ucznia o zakresie materia u obj tego prac .
7b. W przypadku nieobecno ci Ucznia na pracy pisemnej lub odpowiedzi ustnej w terminie, o którym mowa w ust.
7a, prac pisemn lub odpowied ustn Nauczyciel przeprowadza w najbli szym mo liwym terminie.
7c. W przypadkach, o których mowa w ust. 7a i 7b, przepisów ust. 2-3, 4 zdanie drugie i ust. 5 nie stosuje si .
8.

Ucze ma prawo przyst pi ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela.

9.

Informacj

o ocenie pracy pisemnej Ucze

otrzymuje, z zastrze eniem ust. 10 i 10a, w terminie

nieprzekraczaj cym:
1)

21 dni od dnia napisania, w przypadku próbnych egzaminów maturalnych i wypracowa ;

2)

14 dni od dnia napisania, w przypadku sprawdzianów;

3)

7 dni od dnia napisania, w przypadku kartkówek.

10. W razie usprawiedliwionej nieobecno ci Nauczyciela lub ferii zimowych termin poinformowania o ocenach
ulega wyd

eniu o czas nieobecno ci Nauczyciela lub ferii.

10a. W przypadku, gdy terminy, o których mowa w ust. 9, up ywaj pó niej ni 5 dni przed terminem, o którym
mowa w § 55 ust. 5, terminy te ulegaj odpowiedniemu skróceniu w taki sposób, aby Ucze móg skorzysta z
praw, o których mowa w ust. 8 i 13, przed terminem, o którym mowa w § 55 ust. 5.
11. Informacj o ocenie próbnego ustnego egzaminu maturalnego, odpowiedzi ustnej, wiczenia praktycznego,
aktywno ci lub pracy domowej Ucze otrzymuje na bie co.
12. Form poinformowania Ucznia o ocenie jest jej wstawienie do dziennika elektronicznego.
13. Sprawdzone i ocenione prace pisemne Ucze otrzymuje do wgl du nie pó niej ni na pierwszych zaj ciach z
danego przedmiotu odbywaj cych si po up ywie terminów, o których mowa w ust. 9-10a. Ucze ma prawo
wykona kopi otrzymanej pracy.
14. Rodzice otrzymuj do wgl du prace pisemne w czasie indywidualnych spotka z Nauczycielem.
15. Informacje o ocenach, frekwencji, osi gni ciach edukacyjnych, post pach i trudno ciach w nauce i
zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach Ucznia Rodzice otrzymuj w warunkach zapewniaj cych
ochron prywatno ci i danych osobowych:
1)

podczas zebra z Rodzicami;

2)

podczas indywidualnych spotka z Nauczycielem w terminie ustalonym przez Nauczyciela;

3)

poprzez dziennik elektroniczny;

4)

telefonicznie.

16. Na wniosek Ucznia lub jego Rodziców Nauczyciel ustnie uzasadnia ustalon ocen .

§ 53.
1.

2.

Oceny bie ce z zaj

edukacyjnych ustala si wed ug nast puj cej skali rosn co:

1)

oceny negatywne: „1” i „1+”;

2)

oceny pozytywne: „2-”, „2”, „2+”, „3-”, „3”, „3+”, „4-”, „4”, „4+”, „5-”, „5”, „5+”, „6-” i „6”.

Ocenami bie cymi s równie :
1)

„np”, stanowi ca informacj o nieprzygotowaniu Ucznia do zaj ;

2)

„nb”, stanowi ca informacj o usprawiedliwionej nieobecno ci Ucznia na zaj ciach;
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3)

„1!”, stanowi ca informacj

o nieusprawiedliwionej nieobecno ci Ucznia na pracy pisemnej,

niesamodzielnej pracy pisemnej lub korzystaniu podczas pracy pisemnej z niedozwolonych materia ów;

3.

4)

„+”, stanowi ca informacj o pozytywnej aktywno ci Ucznia na zaj ciach;

5)

„-”, stanowi ca informacj o negatywnej aktywno ci Ucznia na zaj ciach;

6)

„zc”, stanowi ca informacj o zwolnieniu z wicze praktycznych.

Ocena pozytywna pracy pisemnej ustalana jest uczniowi, który otrzyma co najmniej 40% punktów mo liwych
do uzyskania.

§ 54.
1.

Klasyfikacj

ródroczn przeprowadza si raz w ci gu roku szkolnego, w terminie ustalanym corocznie przez

Dyrektora.
2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ucze mo e by klasyfikowany w terminie innym ni ustalony na
podstawie ust. 1.

3.

ródroczne oceny klasyfikacyjne z zaj
1)

oceny negatywne: „1” i „1+”;

2)

oceny pozytywne:
a)

edukacyjnych ustala si wed ug nast puj cej skali rosn co:

„2-”, „2” i „2+”, które otrzymuje Ucze

spe niaj cy wymagania edukacyjne na poziomie

koniecznym,
b)

„3-”, „3” i „3+”, które otrzymuje Ucze

spe niaj cy wymagania edukacyjne na poziomie

podstawowym,
c)

„4-”, „4” i „4+”, które otrzymuje Ucze

spe niaj cy wymagania edukacyjne na poziomie

rozszerzaj cym,
d)

„5-”, „5” i „5+”, które otrzymuje Ucze

spe niaj cy wymagania edukacyjne na poziomie

dope niaj cym,
e)
4.

redni

„6-” i „6”, które otrzymuje Ucze spe niaj cy wymagania edukacyjne na poziomie wykraczaj cym.
ródrocznych ocen klasyfikacyjnych oblicza si w taki sposób, e zaj ciom edukacyjnym, z których

ucze jest nieklasyfikowany przypisuje si warto

5.

0, a w przypadku ocen:

1)

„2-”, „3-”, „4-”, „5-” i „6-” od warto ci liczbowej odpowiednio 2, 3, 4, 5 i 6 odejmuje si 0,25;

2)

„1+”, „2+”, „3+”, „4+” i „5+” do warto ci liczbowej odpowiednio 1, 2, 3, 4 i 5 dodaje si 0,5.

Przy ustalaniu ródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Ucznia uwzgl dnia si nast puj ce kryteria:
1)

wywi zywanie si z obowi zków Ucznia;

2)

post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej;

3)

dba

o honor i tradycje Szko y;

4)

dba

o pi kno mowy ojczystej;

5)

dba

o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych osób;

6)

godne i kulturalne zachowanie si w Szkole i poza ni ;

7)

okazywanie szacunku innym osobom bez wzgl du na wiek, p

, kolor skóry, wyznanie lub jego brak,

wiatopogl d lub orientacj seksualn ;
8)
6.

frekwencj na obowi zkowych zaj ciach edukacyjnych.

ródroczn ocen klasyfikacyjn zachowania Ucznia ustala si wed ug nast puj cej skali malej co:
1)

„wzorowe”;

2)

„bardzo dobre”;
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7.

3)

„dobre”;

4)

„poprawne”;

5)

„nieodpowiednie”;

6)

„naganne”.

ródroczne oceny klasyfikacyjne ustala si w terminie okre lonym przez Dyrektora.

§ 55.
1.

Roczne oceny klasyfikacyjne z zaj

edukacyjnych ustala si uwzgl dniaj c poziom spe niania wymaga

edukacyjnych w nast puj cy sposób:
1)

stopie celuj cy otrzymuje Ucze spe niaj cy wymagania edukacyjne na poziomie wykraczaj cym;

2)

stopie bardzo dobry otrzymuje Ucze spe niaj cy wymagania edukacyjne na poziomie dope niaj cym;

3)

stopie dobry otrzymuje Ucze spe niaj cy wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzaj cym;

4)

stopie dostateczny otrzymuje Ucze spe niaj cy wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym;

5)

stopie dopuszczaj cy otrzymuje Ucze spe niaj cy wymagania edukacyjne na poziomie koniecznym;

6)

stopie

niedostateczny otrzymuje Ucze

niespe niaj cy wymaga

edukacyjnych na poziomie

koniecznym.
2.

Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Ucznia stosuje si przepisy § 54 ust. 5.

3.

Informacj o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj

edukacyjnych i przewidywanej

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania Ucze , a w przypadku Ucznia ma oletniego tak e jego Rodzic,
otrzymuje w terminie co najmniej 15 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
3a. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zaj
wymaga

edukacyjnych ustalana jest w oparciu o poziom spe niania

edukacyjnych wynikaj cych z tej cz ci programu nauczania, która zosta a zrealizowana przed

terminem, o którym mowa w ust. 3.
4.

Form poinformowania o ocenach, o których mowa w ust. 3, jest ich wstawienie do dziennika elektronicznego.

5.

Roczne oceny klasyfikacyjne ustala si w terminie okre lonym przez Dyrektora.

§ 56.
1.

Wy sz ni przewidywana roczn ocen klasyfikacyjn z zaj
1)

edukacyjnych mo e otrzyma Ucze , który:

spe nia wymagania edukacyjne na poziomie odpowiadaj cym danej ocenie, zgodnie z przepisami § 55
ust. 1;

2)

ma

liczb

nieprzekraczaj
2.

godzin

nieusprawiedliwionej

nieobecno ci

25% ogólnej liczby godzin tych zaj

na

danych

zaj ciach

edukacyjnych

od pocz tku danego roku szkolnego.

Ucze spe niaj cy warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma prawo przyst pi do sprawdzenia osi gni
edukacyjnych w terminie i formie uzgodnionych z Nauczycielem.

2a. Ucze mo e otrzyma roczn ocen klasyfikacyjn z zaj

edukacyjnych ni sz ni ocena przewidywana, o

której mowa w § 55 ust. 3, w przypadku, gdy terminy, o których mowa w § 52 ust. 9-10a, up ywaj po
terminie, o którym mowa w § 55 ust. 3.
3.

Wy sz ni przewidywana roczn ocen klasyfikacyjn zachowania mo e otrzyma Ucze , który:
1)

ma liczb godzin nieusprawiedliwionych nieprzekraczaj ca 10% ogólnej liczby godzin wszystkich
obowi zkowych zaj

2)

edukacyjnych od pocz tku danego roku szkolnego;

nie by ukarany karami, o których mowa w § 49 ust. 2 pkt 1-3.
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4.

Ucze spe niaj cy warunki, o których mowa w ust. 3, sk ada do Wychowawcy pisemny wniosek o ustalenie
wy szej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie 5 dni od dnia udost pnienia
informacji o ocenie przewidywanej.

5.

Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera wskazanie oceny zachowania, o ustalenie której ucze si ubiega
oraz uzasadnienie szczegó owo odnosz ce si do kryteriów, o których mowa w § 54 ust. 5.

6.

Wychowawca, po zapoznaniu si z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, uwzgl dniaj c kryteria, o których
mowa w § 54 ust. 5, podtrzymuje ustalon albo ustala now roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w
terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku.

7.

Ucze mo e otrzyma roczn ocen klasyfikacyjn zachowania ni sz ni ocena przewidywana, o której mowa
w § 55 ust. 3, w przypadku, gdy po terminie, o którym mowa w § 55 ust. 3, zosta ukarany kar , o której mowa
w § 49 ust. 2 pkt 1-3.
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Rozdzia 8
PRZEPISY KO COWE

§ 57.
1.

Wniosek o zmian statutu mog sk ada organy Szko y, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz co
najmniej 1/3 cz onków Rady Pedagogicznej.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem, przedk ada si Radzie Pedagogicznej.

3.

Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, podczas najbli szego zebrania.

4.

Dyrektor opracowuje ujednolicony tekst Statutu po ka dej jego nowelizacji.

5.

Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia wej cia w ycie uchwa y w sprawie uchwalenia Statutu lub jego zmian,
udost pnia Statut lub jego ujednolicony tekst, o którym mowa w ust. 4, na stronie internetowej Szko y, w
sekretariacie Szko y oraz bibliotece szkolnej.
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Za cznik do Statutu XXX Liceum Ogólnokszta

cego im. Jana niadeckiego w Warszawie

WZÓR GOD A
XXX Liceum Ogólnokszta
1.

God em Szko y jest stylizowana liczba „XXX” w kolorze czarnym umieszczona w otwartym od góry owalu w
kolorze

tym

OGÓLNOKSZTA

2.

cego im. Jana niadeckiego w Warszawie

z

szafirowym

obramowaniem i

czarnym

napisem

w otoku „XXX LICEUM

CE IM. JANA NIADECKIEGO W WARSZAWIE”.

God o Szko y mo e by stosowane bez napisu w otoku.
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